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Fizjologia roślin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L2B.0699.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Piotr Stępień

Pozostali prowadzący Piotr Stępień

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat procesów fizjologicznych zachodzących
w żywych organizmach roślinnych oraz metod ich pomiarów w warunkach laboratoryjnych
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zjawisk
przyrodniczych w tym fizjologicznych, komórkowych
i molekularnych podstaw funkcjonowania organizmu
roślinnego. Definiuje podstawowe terminy biologiczne,
genetyczne, fizjologiczne i biotechnologiczne.

KB_P6S_WG05,
KB_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium,
Sprawozdanie z ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować molekularne i komórkowe
mechanizmy funkcjonowania organizmów roślinnych.
Potrafi przeprowadzać proste zadania badawcze pod
kierunkiem opiekuna naukowego.

KB_P6S_UO15,
KB_P6S_UW05,
KB_P6S_UW12

Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie z ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi współpracować w grupie przyjmując
w niej różne role, jest odpowiedzialny za pracę własną
i zespołową. Rozumie potrzebę dokształcania się przez
całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych
i społecznych. Poczuwa się od odpowiedzialności
za powierzony sprzęt i aparaturę.

KB_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń, Sprawozdanie z
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do ćwiczeń 25

Przygotowanie raportu 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 3

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Gospodarka wodna komórki roślinnej i rośliny.

2.  Mechanizmy pobierania wody przez rośliny, transport bliski i daleki wody,
susza fizjologiczna.

3 i 4. Odżywianie mineralne roślin.

5-8. Fotosynteza (faza świetlna, fotosyntetyczny transport elektronów, cykl C3 i
C4, rośliny typu CAM, czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy).

9-12. Oddychanie (glikoliza, oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl
Krebsa, łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, oddychanie alternatywne,
oksydacyjny szlak pentozofosforanowy, czynniki oddychania, bilans oddychania
tlenowego).

13-15. Regulatory wzrost i rozwoju roślin (ogólny mechanizm działania, auksyny,
gibereliny, cytokininy, poliaminy, jasmoniany, brasinosteroidy, kwas ABA,  etylen).

Wykład

2.

1. Ćwiczenia wprowadzające (w tym zasady BHP laboratorium).

2. Właściwości osmotyczne komórki roślinnej (oznaczanie potencjału wody i
potencjału osmotycznego, plazmoliza i deplazmoliza); przepuszczalność błon
(czynniki wpływające na przepuszczalność błon, wpływ temperatury na
przepuszczalność tkanki roślinnej, wpływ jonów na przepuszczalność błon,
sztuczne błony półprzepuszczalne).

3. Gospodarka wodna rośliny (intensywność transpiracji, intensywność transpiracji
górnej i dolnej strony liścia, rodzaje aparatów szparkowych, oznaczanie
liczebności szparek, pobieranie wody przez roślinę).

4. Wpływ giberelin na aktywność amylaz w kiełkujących nasionach.

5. Oddychanie (wpływ temperatury na intensywność oddychania - pomiar
intensywności oddychania nasion met. Pettenkoffera).

6. Odżywianie mineralne (metody sztucznych kultur, mikrochemiczna analiza
popiołu i tkanki roślinnej, oznaczanie zawartości azotu, fosforu potasu i magnezu
jako wskaźnika ich potrzeb nawozowych).

7. Barwniki chloroplastów (ekstrakcja barwników, rozdzielanie barwników metodą
Krausa i metodą chromatografii bibułowej, wykrywanie chlorofilu w liściach
zabarwionych na czerwono, właściwości fizyczne barwników, widmo absorpcyjne
barwników chloroplastów, ilościowe oznaczanie chlorofilu).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie z ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
Botanika (anatomia i morfologia), biochemia

Literatura
Obowiązkowa

(1) Bielecki K., Demczuk A., Grzyś E., Sacała E., 2001. Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin. Skrypt AR Wrocław; (2)1.
Kopcewicz J., Lewak S., (red.) 2002. Fizjologia roślin. PWN; (3) Szweykowska A. 2004. Fizjologia roślin. Wydawnictwo
Naukowe UAM; (4) Kozłowska M., (red). 2007. Fizjologia roślin. PWRiL.

Dodatkowa

(1) Grzesiuk S., Koczowska I., Górecki R.J., 1999. Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby. Wyd. ART. Olsztyn;1.
(2) Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska.
Wydawnictwo SGGW Warszawa.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_UO15
Absolwent potrafi samodzielnie lub w grupie wykonywać proste zadania badawcze i eksperymenty z
zakresu biologii, planować i organizować pracę działając w sposób przedsiębiorczy. Podejmuje właściwe
decyzje o doborze technik badawczych i potrafi je zastosować

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotowywać sprawozdania, pracy projektowej, referatu oraz innych prac pisemnych
lub prezentacji multimedialnych. W tym celu wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne zachodzące w komórkach oraz funkcjonowanie tkanek i
narządów roślin oraz zwierząt. Objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów roślin i
zwierząt.


